Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Marinada
Cambrils

Relació de llibres i material escolar de 4t (curs 2018-2019)
QUÈ CAL PREPARAR?
QUADERNS
-Matemàtiques
-Anglès:
-Música:
-Religió (si en fa):

ACTIV. MATEMÀTIQUES (Aula activa)
NEW TIGER 4 Essential Activity Book
MÚSICA 4
L’ARCA 4

Ed. Vicens Vives
ed. MacMILLAN
ed. MacGRAW-HILL
ed. TEXT-LA GALERA

ISBN 978-84-682-29805
ISBN 978-1-380-01120-6
ISBN 978-84-481-9544-1
ISBN 978-84-412-1180-3

MATERIAL
-1 estoig gran, de roba, amb: llapis nº 2, goma, maquineta, tisores, regle de 15 cm, transportador d’angles,
escaire, cartabó, dos bolígrafs (blau i vermell), un compàs i una cola de barra gran.
-1 capsa de 12 colors de fusta
-1 capsa de 12 retoladors
-1 flauta dolça (aconsellable de fusta)
-La motxilla per portar els llibres i quaderns, que ha de ser sense rodes (per evitar problemes de salut)
ROBA
-La bata de l’escola, que us facilitarà l’AMPA quan presenteu el VAL que us lliurarà la mestra, i que és
obligatòria per totes les classes.
El xandall de l’escola, que podeu aconseguir a les oficines de l’AMPA i que és obligatori per a les classes
d’educació física i per a totes les sortides.

Els quaderns es portaran folrats i amb el nom. La flauta i la roba han de tenir el nom, també.

QUÈ FACILITA EL CENTRE?
- El centre participa al PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ, que facilita als alumnes de 4t sis llibres de text (català,
castellà, matemàtiques, medi, música i anglès), un llibre de lectura, dos diccionaris (català i castellà) i divers
material complementari (pintures, pinzells, plastilines, cartolines i làmines).
Per aquest material heu de signar el contracte de lloguer que s’adjunta i fer una aportació de 20€.
- El centre, dins del PROGRAMA DE GESTIÓ DEL MATERIAL DE L’ALUMNE, que es fa sense cap ànim de lucre,
facilitarà la bata i tot el material fungible que l’alumne/a necessitarà durant el curs per a la realització de les
activitats lectives i per festes i celebracions.
Per tot aquest material i la bata heu de fer una aportació de 58 €.
- Els alumnes de Cicle Mitjà participen, al segon trimestre, en un curset de natació a la piscina municipal,
impartit per monitors professionals.
Per aquest curset heu de fer una aportació de 33€.

Així doncs, heu de fer un ingrés total de 111€
a La Caixa, servei de gestió d’abonaments a tercers, amb el codi d’entitat 0628630
abans del dia 12 de setembre de 2018
especificant el nom del nen/a i el curs, i portar el justificant al mestre/a
(VEURE INSTRUCCIONS AL DORS)

INSTRUCCIONS PER FER ELS PAGAMENTS AMB EL CODI
(al caixer automàtic de La Caixa)

Amb targeta o llibreta de La Caixa
*Cliqueu les següents icones:
1
2
3
4
5
6

“altres”
“pagaments”
“sense codi de barres”
“col·legis o matrícules”
“amb el codi d’entitats”
“introduir el codi d’entitat”

Amb targeta d’altres entitats
*Cliqueu les següents icones:
1
2

“més operacions”
“col·legis, matrícules, pagaments a tercers”

*A la pregunta Disposa de rebut?, digueu NO
*A la pregunta Coneix el codi?, digueu SÍ.

*Introduïu el codi d’entitat que us hem donat.

*Introduïu el codi d’entitat que us hem donat.

*Introduïu l’import que heu de pagar.

*Introduïu l’import que heu de pagar.

*Introduïu el nom de l’alumne/a i el curs.

*Introduïu el nom de l’alumne/a i el curs.

*Un cop s’hagi fet l’operació s’imprimiran dos rebuts:
-un per a vosaltres
-l’altre l’heu de portar a l’escola el primer dia de classe.

Per LÍNIA OBERTA
SELECCIONAR:
comptes  transferències i traspassos  ingressos sense conèixer el número del compte de destinació
 a tercers  nou ingrés
Imprimir justificant per portar a l’escola.

